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GSM modul GSV5 
nejen pro ústředny DSC 

 

 
Popis: 
 Levná univerzální GSM brána  

 Modely 

o GSV5-GPRS - vhodné pro SMS 

o GSV5-3G  - vhodné pro PCO a SMS 

 Funkce podobné jako u VT-21 

o Podporuje posílání podrobných SMS o poplachu, poruše atd.  Má 6 vstupů, 2 výstupy. 

 Nové funkce  

o IP komunikace s PCO Surgard 

o Podpora mobilní aplikace Secolink Pro (Android, iPhone) – přes SMS a/nebo cloud 

o Připojení do cloudu (alarmserver.net), možnost dálkové správy 

 Způsob připojení na zabezpečovací ústředny 

o Na sběrnici – ústředny řady DSC Power (PC585, PC5010, PC5020, PC1616, PC1832, PC1864) 

o Na sériovou linku – ústředny Paradox 

o Na telefonní komunikátor – ústředny řady DSC Power Neo, Maxsys a jiné podporující Contact ID 

 Umožňuje posílat SMS zprávy na základě přenosových kódů posílaných zabezpečovací ústřednou 

o Ústředna posílá do GSM modulu zprávy ve formátu Contact ID 

o Umožňuje posílat SMS zprávy až pro 8 bloků a 64 zón (další bloky/zóny identifikované pouze číslem). 

o SMS zprávy lze posílat až na 10 tel. čísel, možnost prozvonění při poplachu 

 GSM modul má 6 vstupů, které lze připojit na PGM výstupy ústředny 

o Pro každý vstup lze naprogramovat až 10 tel. čísel 

o Aktivují se připojením / odpojením vstupu od GND 

o Při aktivaci modul pošle SMS zprávu, možnost prozvonění při poplachu 

 Dva tranzistorové výstupy:  

o Výstupy lze ovládat pomocí SMS zpráv. Každá SMS zpráva obsahuje 4-místné heslo.  

o Výstupy lze ovládat pouhým prozvoněním z nastaveného telefonního čísla (až 32 tel. čísel)  

 Hlasová nápověda a ovládání pomocí DTMF 

 Modul je vybaven softwarem pro monitorování stavu modulu pomocí programu v PC 

 Umožňuje periodicky posílat testovací zprávu 

 GSM modul se programuje pomocí PC, nebo pomocí SMS zpráv z jiného mobilního telefonu. 
 

    


